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1
OU-SV-OO-

2021/000533
15.4.2021

Pozemkové 

spoločenstvo Bukovo

Revitalizácia relaxačno-

poznávacieho areálu 

Slaná studňa

Zvýšenie návštevnosti obce a 

relaxačno-poznávacieho areálu 

Slaná studňa

5 2021 12 250,00 € 12 250,00 € 0 0 15.4.2021 Doručená

2
OU-SV-OO-

2021/000543
20.4.2021 obec Zboj

Tradície a zvyky v obci 

Zboj

Podpora predvádzania remesiel, 

tradícií a zvykov v obci Zboj
7 2021 11 600,00 € 11 600,00 € 0 0 20.4.2021 Doručená

3
OU-SV-OO-

2021/000549
23.4.2021 obec Michajlov

Bezpečnosť 

návštevníkov v 

oddychovo-relaxačnom 

areáli obce

Výstavba nového oplotenia v 

oddychovo-rekreačnom areáli v 

obci Michajlov

5 2021 15 000,00 € 15 000,00 € 0 0 23.4.2021 Doručená

4
OU-SV-OO-

2021/000559
28.4.2021 obec Stakčín Živé múzeum v Stakčíne

Rekonštrukcia časti múzea obce 

Stakčín, oprava elektroinštalácie, 

výmena podláh, omietok, stropov, 

náter okien

6 2021-2022 49 100,35 € 44 000,00 € 0 0 28.4.2021 Doručená

5
OU-SV-OO-

2021/000571
28.4.2021 obec Kolbasov

Stavebné úpravy 

Obecného domu

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie na rekonštrukčné 

práce vo verejných priestoroch 

obecnej budovy, samotná 

rekonštrukcia priestorov, 

zakúpenie zariadenia a úprava 

okolia budovy doplnením 

mobiliáru

6 2021 50 000,00 € 50 000,00 € 0 0 28.4.2021 Doručená

6
OU-SV-OO-

2021/000563
29.4.2021 obec Kolonica

Areál Bejvoč Kolonica - 

obnova bazéna

Obnova bazéna ako nástroj 

turistického rozvoja obce
6 2021 43 565,94 € 43 565,94 € 1 0 29.4.2021 Doručená

7
OU-SV-OO-

2021/000564
29.4.2021 VZÁCNE A NAŠE , o.z.

Podpora chovu 

tetrovitých vtákov

Vybudovanie areálu pre chov 

hlucháňov s dôrazom na edukačnú 

činnosť v oblasti ochrany životného 

prostredia a chránených druhov 

živočíchov

6 2021-2022 51 600,51 € 50 000,00 € 1 0 29.4.2021 Doručená

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 5/OU-SV/2021



8
OU-SV-OO-

2021/000570
29.4.2021

Rock pod Sninským 

kameňom, o.z.

Rozvoj a podpora 

cestovného ruchu v 

okrese Snina, ukážka 

remesiel tradícií a 

folklóru spojená s 

kultúrnymi a 

spoločenskými 

podujatiami

Podpora kultúry ako jedného zo 

základných prvkov cestovného 

ruchu prostredníctvom 

zabezpečovania jednotlivých 

produkcií na území okresu Snina v 

nadväznosti s ďalšími sprievodnými 

akciami v súvislosti s podporou 

jednotlivých tradícii a remesiel, 

ktoré súvisia s jednotlivými časťami 

okresu Snina, ktorý je nielen veľmi 

rozľahlý ale aj veľmi rozmanitý

7 2021 35 000,00 € 35 000,00 € 0 0 29.4.2021 Doručená

9
OU-SV-OO-

2021/000561
29.4.2021 obec Ulič Krivé

Rekonštrukcia miestnej 

komunikácie

Zlepšenie komfortu života a 

bezpečnosti obyvateľov obce a jej 

návštevníkov, zvýšenie 

návštevnosti obce v oblasti 

cestovného ruchu 

5 2021 44 479,00 € 44 479,00 € 0 0 28.4.2021 Doručená

10
OU-SV-OO-

2021/000566
29.4.2021 Memoria, n.o. Spoznávaj Sninu a okolie Zvýšenie návštevnosti regiónu 6 2021-2022 29 810,00 € 29 810,00 € 1 0 29.4.2021 Doručená

11
OU-SV-OO-

2021/000567
29.4.2021

Mestský podnik Snina, 

s.r.o.

Podpora činnosti 

sociálneho podniku v 

Snine

Zakúpenie stavebných strojov a 

náradia pre potreby sociálneho 

podniku na rozšírenie stavebnej 

činnosti

12
7/2021-

02/2022
41 500,00 € 31 125,00 € 1 0 29.4.2021 Doručená

12
OU-SV-OO-

2021/000568
29.4.2021 obec Runina

Obnova projektu 

pôvodnej kováčskej 

vyhne

Obnova dlhodobo nevyužívaného 

objektu kováčskej vyhne, ktorá má 

slúžiť pre účely prezentácie 

podkúvania koní, činností, ktorá je 

spojená s chovom koní a tradičným 

životom na vidieku 

prostredníctvom tradičného aj 

moderného muzeálneho prejavu

7
9/2021-

12/2022
32 527,69 € 32 527,69 € 0 0 29.4.2021 Doručená

13
OU-SV-OO-

2021/000577
30.4.2021

Východokarpatské 

združenie cestovného 

ruchu (VZCR)

Turistická základňa VZCR

Zvýšenie turistickej návštevnosti 

regiónu poskytovaním 

atraktívnejších a kvalitnejších 

služieb

5,6,7,10 2021-2022 40 330,00 € 40 330,00 € 0 0 30.4.2021 Doručená

14
OU-SV-OO-

2021/573
30.4.2021 obec Topoľa

Oddychová zóna pri 

drevenej cerkvi sv. 

Michala archanjela v 

Topoli

Zvýšenie návštevnosti turistov a 

podpora rozvoja cestovného ruchu
5 2021-2022 37 723,13 € 37 723,13 € 0 0 29.4.2021 Doručená

15
OU-SV-OO-

2021/000576
30.4.2021

Základná organizácia 

Slovenského zväzu 

včelárov Zemplínske 

Hámre

Rozvoj včelárstva a 

apiterapie pod 

Vihorlatom

Podpora cestovného ruchu a 

poskytovanie novej služby v oblasti 

alternatívnej formy liečenia v 

regióne Snina

6 6-12/2021 50 000,00 € 50 000,00 € 0 0 30.4.2021 Doručená



16
OU-SV-OO-

2021/000575
30.4.2021

obec Belá nad 

Cirochou

Dobudovanie prístupu 

do turisticko- rekreačnej 

zóny Topovné, Belá nad 

Cirochou

Zvýšenie návštevnosti turistov v 

obci
5 8-12/2021 57 277,02 € 50 000,00 € 0 0 30.4.2021 Doručená

17
OU-SV-OO-

2021/583
30.4.2021 obec Ulič

Vytvorenie lokálneho 

trhoviska na predaj 

produktov z dvora a 

regionálnych výrobkov

Zvýšenie návštevnosti Uličskej 

doliny, vznik novej infraštruktúry 

podporujúcej cestovný ruch v tejto 

oblasti

6,7
10/2021-

12/2022
50 000,00 € 50 000,00 € 0 0 30.4.2021 Doručená

18
OU-SV-OO-

2021/000586
30.4.2021

obec Zemplínske 

Hámre

Doplnenie turistickej 

infraštruktúry obce 

Zemplínske Hámre v 

nadväznosti na projekt 

Poloniny trail

Vybudovanie sociálnych zariadení, 

oddychovej zóny s detským 

ihriskom, osvetlenia areálu a časti 

cyklotrasy pre zvýšenie 

bezpečnosti a taktiež znižovanie 

enviromentálnej záťaže formou 

doplnenia košov na separovaný 

odpad

5 2021-2022 30 000,00 € 30 000,00 € 0,5 0 30.4.2021 Doručená

19
OU-SV-OO-

2021/000579
30.4.2021 O.Z. Gaštanový koník

Prezentácia remesiel, 

tradícií a zvykov 

sninského regiónu

Zakúpenie vidieckeho domčeka s 

pozemkom v okrese Snina za 

účelom predvádzania remesiel, 

tradícií a zvykov, propagácie 

kultúry a kuchyne regiónu 

sninského okresu

7 2021 50 000,00 € 50 000,00 € 0 0 30.4.2021 Doručená

20
OU-SV-OO-

2021/000587
30.4.2021 Aevis n.o.

Turistické centrum ako 

nástroj efektívneho 

rozvoja destinácie 

Poloniny

Skvalitnenie a rozšírenie ponuky 

služieb udržateľného cestovného 

ruchu poskytovaných 

návštevníkom regiónu v súlade s 

Akčným plánom rozvoja

6 2021-2022 53 100,00 € 44 604,00 € 1 0 30.4.2021 Doručená



21
OU-SV-OO-

2021/000582
30.4.2021 obec Ulič Visit Carpathia - Slovakia

Úhrada výdavkov na spracovanie 

destinačnej stratégie cestovného 

ruchu v regióne Snina so 

zohľadnením prirodzených väzieb 

na okolité okresy Medzilaborce, 

Humenné a Sobrance so zámerom 

zadefinovania nevyhnutných a 

uskutočniteľných rozvojových 

projektových zámerov riešeného 

územia aj s ohľadom na 

integrovanú dopravnú 

infraštruktúru, cyklistickú dopravu, 

s cieľom zvýšiť počet prenocovaní 

turistov v riešenom území a 

zabezpečiť ekonomický a sociálny 

rozvoj územia pomocou 

implementácie uvedenej stratégie 

ale zároveň s priorizáciou 

efektívneho využitia endogénneho 

potenciálu, územia, ochrany a 

využívania prírodného a 

kultúrneho dedičstva

3 2021 45 000,00 € 45 000,00 € 0 0 30.4.2021 Doručená

1) Uvádza sa číslo žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku, pod ktorým bola žiadosť zaregistrovaná na okresnom úrade.
2) Uvádza sa dátum predloženia žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na okresný úrad.
3) Uvádza sa celý názov žiadateľa tak, ako je zapísaný v príslušnom registri.
4) Uvádza sa celý názov projektu tak, ako je uvedený v žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.
5) Uvádza sa účel projektu.
6) Uvádza sa príslušné poradové číslo aktivity zo Zoznamu schválených aktivít
7) Uvádza sa doba realizácie projektu, ktorý má byť podporený regionálnym príspevkom.
8) Uvádzajú sa celkové náklady na projekt v eur.
9) Uvádza sa celková výška regionálneho príspevku v eur tak, ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.
10) Uvádza sa súčet priamo podporených pracovných miest.
11) Uvádza sa súčet nepriamo podporených pracovných miest.
12) Uvádza sa dátum príslušného štádia spracovania žiadosti.
13) Vyberie sa aktuálne štádium spracovania žiadosti z výberového zoznamu 

(Doručená/Postúpená výboru na prerokovanie/Prerokovaná výborom/Zaradená do návrhu ročných priorít/Vyradená)
14) Uvádza sa bodové hodnotenie, ktoré bolo pridelené projektu hodnotiacou komisiou.



Doručená

Postúpená výboru na prerokovanie

Prerokovaná výborom

Zaradená do návrhu ročných priorít

Vyradená


